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بهمتنا
 وصلت �ورنا إ� أك� من

دولة حول العالم7575



الع�قة ب� ا�ملكة والنخلة:ة

ال تكتفي النخلة بكونها رمًزا مجازًيا للكرم، فوقوفها الشامخ يقدم أكثر مما يظنه 

من ال يعرفها، ظلها راحة المسافر ودليله، ورطبها قوته، وجذعها سنده، وحفيف 

أوراقها مبعث الطمأنينة له حتى وإن ارتحل عنها.

بأن  كفيل  منها  ا�نسان  يستخرجه  فما  ثمارها،  في  النخيل  نختصر  أن  يمكن  ال 

وتمرها  فرش،  وأوراقها  سند،  وجذعها  سقف،  فسعفها  للعيش،  مورًدا  يجعلها 

أكل، ومن نواتها ُتستخرج الزيوت، ومن بواقيها علف للحيوان.

وعندما اشتد الكرب على سيدتنا مريم عليها السالم، كان جذع النخلة مالذها الذي 

أرشدها ا± إليه ليسقط عليها رطًبا.

كما أنَّها تنشأ عالقة عجيبة بين النخلة وزارعها حيث أنَُّه يحتضنها صعوًدا ونزوًلا في 

صورة حب فريدة ليجني ثمارها، فهي أنيسه في الفرح وسنده في الحزن، وِظّله في 

الشمس والمطر.

النخلة  يشبهون  وأهلها  والمملكة  بنخيلها،  تتباهى  والصحراء  طويل  وقت  منذ 

ويعتزون بها، فهي الرمز والـهوية، ا¾صـالة والشـهامة، االمتــداد والبقــاء .
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كلمة
    

   معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور

المهندس/عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

”كلمة



”
6

الحمد لله رب العا��, والص�ة والس�م ع� أ�ف ا�نبياء وا�رسل�

وبعد

يطيب � أن أقدم التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور، والذي يستعرض إنجازات وأنشطة ا�ركز خ�ل العام ا�ا� 1440ئ- 1441، (2019)، 

والخدمات التسويقية والتثقيفية �زارع التمور ومشتقاتها � شتى ا�جا�ت وأساليب استخدام  التقنيات الحديثة، والتي يتو�ها ا�ركز الوطني 

للنخيل والتمور بهدف تطوير قطاع النخيل والتمور وخلق منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية وا�عرفية والتسويقية من خ�ل 

تبني التقنيات الحديثة وا�¯رسات الزراعية الجيدة لتحقيق الكفاءة ا®نتاجية والجودة النوعية لهذا ا�حصول.

وتحظى زراعة النخيل وصناعة التمور � ا�ملكة باهت¯م كب´ من الدولة –وفقها الله- إدراكاً منها بأهمية هذا القطاع كونه إرثاً اجت¯عياً يسهم � 

تحقيق ا�من الغذاº من خ�ل الدعم ال�زم لتنميته واستدامته باعتباره مصدراً مه¯ً من مصادر الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية، ورافداً من 

روافد ا�قتصاد الوطني، وذلك من خ�ل تشجيع ا�ساليب الحديثة � الزراعة والري وا�¯رسات الزراعية الجيدة � كافة مراحل الزراعة وا®نتاج، 

حيث يقدر إنتاج ا�ملكة من التمور سنويا بحوا�  (1,5) مليون طن، بنسبة  (%17) من إج¯� إنتاج العا¿، ك¯ تجاوزت أعداد النخيل (31) مليون 

نخلة مزروعة ع� مساحة (1,100) كم تقريباً،  وبإج¯� قيمة صادرات تتجاوز  (865) مليون ريال، وصلت إÂ أكÁ من (75) دولة حول العا¿.

وبهذه ا�ناسبة يÇفني أن أرفع إÂ مقام خادم الحرم� الÇيف�، وسمو و� عهده ا�م� -حفظه¯ الله - أصالة عن نفÆ ونيابة عن زم�º أعضاء 

مجلس إدارة ا�ركز بأسمى آيات الشكر والعرفان ع� ما يجده قطاع النخيل والتمور من دعم ومسانده لتحقيق مستهدفات رؤية ا�ملكة (2030), 

ك¯ أشكر ا®دارة التنفيذية للمركز، متطلعاً إÂ مزيد من العمل ا�ثمر البناء.

والله ا�وفق،،

                                                                                                                



كلمة
 الرئيس التنفيذي للمركز الوطني

للنخيل والتمور
الدكتور/ محمد بن فهد النويران

”كلمة



” Áيغني رمز النخلة � علم مملكتنا الغالية عن ا®سهاب بذكر أهمية النخيل لدى حكومتنا. حيث تتفيأ ا�ملكة العربية السعودية اليوم ظ�ل أك

��) مليون  نخلة تنتج أكÁ من مليون ونصف طن من التمور سنوياً لكل العا¿ . انسجاًما مع الرؤية الوطنية للملكة العربية السعودية �من (

وا�بنية ع� مكامن القوة التي Ñتلكها ب�دنا، فإن ا�ركز الوطني للنخيل والتمور وضــع نصــب عينيــه مهمــة  ا�ســاهمة فــي تطويــر قطــاع 

ر ا�ول للتمور عا�يا. تناغمــا مــع رؤيــة ا�ملكــة 2030 التــي تســعى لتنويــع مصــادر الدخــل  Óالنخيــل والتمــور �ن تكون ا�ملكة ا�صد

واســتث¯ر الفــرص الطبيعيــة ا�توفــرة وتحويلهــا إلــى قواعــد اقتصاديــة متينــة، حيــث يعــد التمــر عنصــرًا أساســيًا لÔمــن الغذائــي.

واللوجستية  الزراعية  الخدمات  من  متكاملة  منظومة  إلــى خلق   " الله  توفيق  بعد   " والتمور  للنخيل  الوطني  ا�ركز  يعمل  ذلــك  ولتحقيــق 

والتسويقية وا�عرفية تربط أصحاب ا�صلحة � القطاع ابتداًء من ا�زرعة وصوً� إÂ ا�سواق ا�حلية والعا�ية وذلك لتحقيق  الكفاءة ا®نتاجية 

ضمن سلسلة ا®مداد وخفض تكاليف ا�عام�ت والعمل مع الÇكاء � الجهات ا�ختلفة  لتقديــم الدراســات والتقنيات الحديثة  التــي تعنــى 

بتطويــر القطاع وتشــجيع ا�ستث¯ر � شتى ا�جا�ت ا�همة � القطاع  لتغطية الفجوات بتحويلها إÂ فرص استث¯رية.

يعمل فريق ا�ركز الوطني للنخيل والتمور لتسويق التمور ورفع الجودة م¯ يزيد قيمتها ا�قتصادية، حيث يهدف ا�ركــز إÂ خلق فرص بيع غ´ 

تقليدية محليًا وعا�يًا من خ�ل برامــج تســويقية مبتكــرة والتــي تتيــح الفرصــة للُمزارع لبيع منتجاتــه � ا�ســواق ا�حليــة والعا�يــة، ك¯ 

يعمل ع� بحث فرص التطوير � القطاع وتحويل التحديات إÂ فرص ل�ستث¯ر جاعل� نصب أعيننا الفوائد التي من ا�مكن أن تعود ع� جميع 

أصحاب ا�صلحة � القطاع.

يعكف ا�ركز ع� ترجمة ا�هداف ا�سÜاتيجية إÂ مشاريع متنوعة وأهمها التمك� والتأهيل. Ñك� ا�ؤهل� من العامل� � القطاع مزارع� كانوا 

أو مصنع� والحصول ع� فرص جديدة وتأهيل غ´ ا�ؤهل� وا�ستثمرين الجدد من خ�ل ا�ستشارات والتدريب وبرامج التأهيل ا�ختلفة وذلك 

 Ýور ا�ملكة ككل ووصول منتج ذو جودة عالية للمستهلك ا�حÑ الفائدة ع� قطاع الفرص لتعم  التمك� وا�نافسة ع�  ل�رتقاء إÂ مرحلة 

والعا�ي.
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السعودية العربية  ا�ملكة  �ور  وصلت 

الـعـالـم. حــول  دولـة   �� مـن  أكـثـر  إلـى 

السعودية التمور  ع�مة  منح  تم 

للـقـطـاع. منـتـسبة  جـهـة  ��� لــ 

النخيل. ومزارع  عا�ية �صانع و�كات  �� شهادة جودة  منح 

إدراج التمور الحاصلة ع� ع�مة التمور الـسـعـوديـة 

ومشتـقـاتـهـا فـي �� من 

الـحـج والـعـمـرة. حم�ت 

ا£نـتـاج الـسـنـوي من التـمـور  ���  مليون طن.

تُقـَدر الـمسـاحـات الزراعيـة § ا�ملكة ¦ا يقارب  ���� كيلو م¤.

9

���������� النخيل  عدد  إج¬» 

����������إج¬» النخيل ا�ثمر 

أبرز ا�رقام
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�����صادرات �ور ا�ملكة بالريال  ������

صادرات �ور ا�ملكة بالكيلو �����������

�����������صادرات �ور ا�ملكة بالريال  

�����صادرات �ور ا�ملكة بالكيلو ������

���������صادرات �ور ا�ملكة بالريال  ��

�����������صادرات �ور ا�ملكة بالكيلو 

�����������صادرات �ور ا�ملكة بالريال  

������������صادرات �ور ا�ملكة بالكيلو

����������صادرات �ور ا�ملكة بالريال  �

���������صادرات �ور ا�ملكة بالكيلو ��

�تقريبية ��� بتكلفة  ا�نورة  با�دينة  التمور  مركز خدمات  تدش� م°وع 

�ألف نخلة.��ألف لتخدم �����مليـون ريال، وطاقـة استيعابية 

�ألف نخلة.����طن ،  والخدمة

است�م ا�ركز ��  ألف طن من التمور وتوزيعها داخليًا وخارجيًا 

بالتعاون مع الجهات ذات الع�قة.

عام

عام

عام

عام

عام



مقر منظمة "الفاو" في روما

 الملخص التنفيذي
ح هذا الملخص أهم وأبرز ما قد تم إنجازه خالل عام 2019 م. يستعرض وُيوضِّ

الصادرات
سعًيا لتحقيق ا¾هداف االستراتيجية للمركز الوطني للنخيل والتمور ساهم المركز 

في زيادة نسبة صادرات المملكة من التمور خالل العام 2019 م. 
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االتفاقيات
وّقع المركز 10 ِاتِّفاقيات مع مختلف الجهات المحلية والعالمية، وذلك لتنظيم 
العالقات وتبادل المنفعة فيما بينها في القطاع الزراعي بمجال النخيل والتمور.

أبرز هذه ا¹تفاقيات :

الكمية بالكيلوالقيمة بالريال

110,377,295
%13.5

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

����

�����������

����

الفارق بالزيادة

21,995,598
%14.6

�����������

����

�����������

����

الفارق بالزيادة

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������



أبرز منجزات المركز الوطني للنخيل والتمور  خالل العام 2019 م:

َو» للتمور وتنظيم ا�شاركة § اجت¬ع ا�جلس الد¿

ا�عرض ا�صاحب له.

ا�شاركة § ورشة عمل "تصنيـف التمور كفاكهة فائـقة 

 القيمة الغذائية" § منظمة اÆغذية والزراعة العا�ية (الفاو).

ا�شاركة § إقامة وتنظيم هاكاثون التمور بالتعاون مع

وزارة البيئة وا�ياه والزراعة ووزارة ا£تصا¹ت وتقنية ا�علومات .

تدش�  م°وع  مـركـز خـدمـات  الـتـمور (نـخـلـة وطـن).

تدش� جناح التمور السعودية § مطار ا�دينة ا�نورة.

للري. العامة  ا�ؤسسة  من  التمور  توريد  برنامج  اِست�م 

السعودية،  للتمور  القياسية  ا�واصفات  كتيّب  إنجاز 

وإضافة ���صنف بالتعاون مع وزارة البيئة وا�ياه والزراعة.

تـقديم عدد  97 شهـادة جودة عا�يـة للمنتسب� § 

القطاع بالتعاون مع الجهات ا�انحة.

ة جهات § مختلف القطاعات. Ïات مع عدÏفاقيÏتوقيع عدد 10 ات

ا�شاركة § عدد 15 من اÆنشطة ا�حلية،  و 8 من اÆنشطة الُدوَليÏة.

10 ُورَش عمل وبرامج تدريبية § مجا¹ت مختلفة. إقامة 

اعت¬د اس¤اتيجية ا�ركز الوطني للنخيل والتمور 2020 – 2025.

تحسين جودة القطاع
قّدم المركز عدد من الشهادات العالمية للمنتسبين في القطاع وذلك بهدف 

المانحة. بالتعاون مع الجهات  النخيل والتمور  تطوير واستدامة قطاع 

التمور: ا�انحة �صانع و�كات  الجهات  بالتعاون مع  العا�ية  الجودة  منح شهادات 

  شهادات
���������

شهادةم
������������

شهادة
�����

شهادة
�ءءء�

  شهادات2723
���������ءء

2041
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الحـمالت التـوعويـة لدى فئة ا�طفال
اهتم المركز الوطني للنخيل والتمور بإطالق الحمالت التوعوية الهادفة إلى رفع 
التمور السعودية.  التمور وفوائدها، وعالمة  المستهدفة بقيمة  الفئات  وعي 

جميع مناطق المملكةعبوة حليب التمر
تصل إلى             ألف14570تخدم               مدرسة فيألف70

طالب وطالبة

الفعاليات والمشاركات
مع  بالتعاون  تتمثل  التي  ا¾عمال  من  بالعديد  المركز  قام   2030 المملكة  رؤية  لتحقيق  دعًما 

ودولًيا. محلًيا  والمؤتمرات  المعارض  في  مشاركة   36 خالل  من  والعالمية  المحلية  المنظمات 
الفعاليات: أبرز هذه 

النخيل: ا�انحة �زارع  الجهات  بالتعاون مع  العا�ية  الجودة  منح شهادات 

شهادةم
������������

21



المحتويات

��المقدمة ......................................................................................................... 

الرؤية والرسالة ............................................................................................. ��

مهام المركز ................................................................................................. ��

��استراتيجية المركز ..................................................................................... 
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�الفعاليات والمشاركات .......................................................................... ���
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المقدمة

مليون طن31.234.1551.5

%12مزرعة 123.000

عدد النخيل

عدد المزارع

ا�نتاج السنوي

نسبة الصادرات
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المركز الوطني للنخيل والتمور ُأنِشئ با¾مر السامي رقم (42649) وتاريخ  1432/03/29

 هـ ، وذلك بهدف إنشاء مركز متطور للمساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور،

والتسويقية واللوجستية  الزراعية  الخدمات  من  متكاملة  منظومة   وخلق 

معدل وزيادة  ا�نتاجية  الكفاءة  لتحقيق  الحديثة  التقنيات  وتبّني   والمعرفية 

استهالك التمور السعودية محليÍ وعالميÍ.و

الـرؤيـــة

أن نكون مركًزا أساسًيا لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية لتكون 

تمور المملكة الخيار ا�ول عالمًيا.

عن المركز

16

الرسالة

والتسويقية  واللوجستية  الزراعية  الخدمات  من  متكاملة  منظومة  خلق 

معدل  وزيادة  ا�نتاجية  الكفاءة  لتحقيق  الحديثة  التقنيات  وتبّني  والمعرفية 

استهالك التمور السعودية محلي´ وعالميا.ً



مهامنا الرئيسية

رفع قيمة صادرات 
المملكة من التمور.

رفع جودة قطاع 
التمور في المملكة.

رفع معدل
استهالك التمور محلًيا. 

المحافظة على الموارد 
الطبيعية داخل القطاع. 
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اÆهداف ا¹س¤اتيجيةالركائز

الجودة

االستتثمار

التسويق

الخدمات

 الطابع
المؤسسي

تعزيز قدرات  وإمكانيات المركز الداخلية.و

تحسين جودة وكمية ا�نتاج، و التقليل من
الفاقد، والمحافظة على الموارد الطبيعية.و 

 رفـــع كـفــاءة أنشــطة وعمليات تسويق التمور
محلًيا وعالمًيا.و

تشجيع  االستثمار في قطاع التمور.و

 تحقيق الكفاءة ا�نتــاجية ضــمن سلسلة ا�مــداد من
متطورة.و ولوجستية  زراعية  خـدمات  تقديم  خــالل 
الحديثة  والدراسات  البيــانات  و  المعلــومات  توفيـــر 

التمور. و  النخيل  بقطاع  لالرتقاء 

 استراتيجية المركز الوطني
للنخيل والتمور
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مــجـلـس ا·دارة

رئيس مجلس ا·دارة
المهندس/  عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة



مدير عام ا�حتوى ا�حÔ وتطوير اÆع¬ل § �كة سابك

ا¾ستاذ/ فيصل بن معيض البحير

عضو مجلس ا�دارة

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور

الدكتور/ محمد بن فهد النويران

عضو مجلس ا�دارة

القطاع الخاص

المهندس/ علي بن منصور الصغير

عضو مجلس ا�دارة

القطاع الخاص

الدكتور/ سلمان بن عبدالرحمن السديري

عضو مجلس ا�دارة

رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية

الدكتور/ عبدا± بن سعيد كدمان

عضو مجلس ا�دارة

وكيل وزارة البيئة وا�ياه والزراعة للشؤون الزراعية

المهندس /أحمد بن صالح عيادة الخمشي

عضو مجلس ا�دارة

رئيـس مجلــس إدارة مجلــس الغرف السـعودية

ا¾ستاذ/ عجالن بن عبدالعزيز العجالن

عضو مجلس ا�دارة

مدير عام صندوق التنمية الزراعية

ا¾ستاذ/ منير بن فهد السهلي

عضو مجلس ا�دارة

أم� عام هيئة تنمية الصادرات

المهندس/ صالح بن شباب السلمي

عضو مجلس ا�دارة

20



االتفاقيات



ات مع مختلف الجهات المحلية والعالمية  عمل المركز على العديد من االتِّفاقيَّ

وذلك لتنظيم العالقات وتبادل المنفعة فيما بينها في القطاع الزراعي بمجال 

النخيل والتمور.

22



تفعيل اتفاقية المركز ووزارة التعليم من خالل توقيع اتفاقية تعاون بين 

مصنع نخيل الوطن والمتعهد الخاص بالمقاصف المدرسية بالرياض.

 اتفاقية
 المركز الوطني للنخيل
والتمور وشركة الفوعة

توقيع  تم  والتمور  للنخيل  الوطني  المركز  لجهود  استكماًلا 

اتفاقية تعـاون بين المركز وشركة الفوعة ا�ماراتية.

23

 ضمن اتفاقية
 المركز الوطني للنخيل
والتمور ووزارة التعليم

زيادة منافذ البيع، ورفع 
االستهالك المحلي للتمور 

السعودية.

إدراج التمور في المقاصف 
المدرسية لتخدم أكثر من 
وطالبة. طالب  ألف   30

تسويقية  منـافذ  فتـح 
جديدة للتمور السعودية 

الـمملـكـة. خــارج 

على  الحاصلة  التمور  تصدير 
عالمة التمور السعودية إلى 
دولة ا�مارات العربية المتحدة .

المساهمة في رفع صادرات 
المملكة العربية السعودية 

من التمور السعودية لعام 
  2019



 اتفاقية
 المركز الوطني للنخيل

والتمور وشركة ميد

اتفاقية
 المركز الوطني للنخيل 
والتمور وشركة تكامل

برعاية معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، 

مشروع  لتنفيذ  تكامل  شركة  مع  للمركز  التنفيذي  الرئيس  وّقع 

عالمة التمور السعودية.

وّقـع المركز الوطني للنخيل والتمور اتـفاقية تـعـاون مع شـركـة ميـد. 

24

قطــاع  وجــودة  كفـاءة  رفـع 
النـخيـل والتـمـور في المملكة، 

بالتالي تمكين القطاع من االرتقاء 
للوصول إلى المستوى العالمي.

المتكاملة لعمليات  الحوكمة 
ومـراحل الرقـابـة في القطـاع 
وتطبيق معايير الجودة والسالمة 
التي حددتها ضوابط العالمة.

تمكين منتجي التمور الحاصلة 
السعودية  التمور  عالمة  على 
الشـراكـة  مـن  لـالسـتــفــادة 
االستـراتيـجيـة مع شركـة ميـد.

سيتمكن المنتجين من عرض 
�����التمور في أكثر من 
نـقطة بيـع ما بين متـاجر 

الذاتـي. البـيـع  ومكـائـن 



الرياض

 ضمن اتفاقية
المركز الوطني للنخيل
والتمور وشركة سابك 

25

للغذاء  العامة  الهيئة  رئيس  ومعالي  والتمور،  للنخيل  الوطني  المركز  إدارة  مجلس  رئيس  معالي  برعاية 

والدواء  وّقـع الرئيس التنفيذي للمركز د. محمد النويران عقد شراكة (نخلة وطن) مع شركة سابك. 

ت¤كز ا¹تفاقية ع� مسارين:

 ا�سار اÆول يهدف إلى إنشاء شبكة المراكز ا�قليمية والفرعية المتخصصة لخدمات ما قبل وبعد الحصاد.

ا�سار الثا× يعمل  على إنشاء برامج تطويرية لتعزيز وتحسين النمو في القطاع.

اهتـمت االتفاقيـة بتحسين 
الجودة، وتعزيز تسويـق التمـور 
محليـًا، وإيــجــاد فــرق عــمــل.

ركزت االتفاقية في تـرشيـد 
كـذلك  الـميــاه،  اسـتــهـالك 
ورفـع  التحويلية،  الصناعات 
قيمة صادرات المملكة من 

التمور.

هدفت االتفاقية إلى تطوير 
القطاع وإنشاء مراكز خدمة 
متقدمة بتكلفة تقديرية تصل 
��مليون للمرحلة ا¾ولى.��إلى 
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 اتفاقية
 المركز الوطني للنخيل و
التمور وعدد من الشركات

والتمور للنخيل  الوطني  المركز  مشاركة   ضمن 

 في المعرض الزراعي السعودي الثامن والثالثون

ات التعاون مع كًلا ع المركز عدًدا من اتفاقيَّ  وقَّ

 من �كة السدحان، و�كة كارفور، و�كة سبار، و�كة لولو، وكذلك جمعية

ا�طاعم وا�قاهي "قوت".و

 حيث تهدف هذه االتفاقيات إلى فتح منافذ بيع

عالمة على  الحاصلة  التمور  لشركات   جديدة 

السعودية التمور  وتسويق  السعودية   التمور 

محلًيا وعالمًيا.و



الرياض

 الفعاليات و
المشاركات



قام  حيث   2030 المملكة  رؤية  لتحقيق  والتمور  النخيل  قطاع  بتطوير  المركز  ساهم 

الداخلية  والمشاركات  الزيارات  خالل  من  القطاع  تدعم  التي  ا�عمال  من  بالعديد 

والخارجية والتي تتمثل بالتعاون فيما بين المركز والمنظمات اُ�خرى محلًيا وعالمًيا.

28



القصيم

القصيم

27

استعرض االجتماع المرئيات 
والمقترحات المقدمة لتفعيل 

دور المجلس.

 اجتماع المجلس
الدولي للتمور

في  للتمور  الدولي  للمجلس  التأسيسي  االجتماع  السعودية  العربية  المملكة  قادت 

المنورة. المدينة 

هدف االجتماع إلى 
إيـجاد تـعاون دولـي 

مشتـرك بوضع البـرامج 
والخطط لتطوير إنتاج 

وتسويق

شارك في االجتماع 11 دولة، 
ومنظمة ا¾غذية والزراعة 
لØمم المتحدة، والمنظمة 

العربيـة للتنميـة الزراعيـة.

ركز االجتماع على المساهمة 
في تحسين نوعية الممارسات 

الزراعية الجيدة.

29



 ورشة عمل تصنيف التمور
 كفاكهة فائقة القيمة

28

أقام المركز الوطني في مقر منظمة ”الفاو“ في روما ورشة العمل بحضور سعادة وكيل وزارة البيئة 

والمياه والزراعة للزراعة المهندس/ أحمد بن صالح العيادة، وسعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني 

للنخيل والتمور، وعدد من الخبراء في مجال الزراعة وا¾غذية في المملكة والعالم.

30

مشاركة عـدد من سفراء
المرئيات. إبراز  و  الدول   

هـدفـت الـورشــة إلـى 
التعريف بأهمية التمور 
الغذائية والعمل على 
إدراجها كفاكهة فائقة 

القيمة.

في  الورشة  ساهمت 
ا¾مم  أهداف  تحقيق 
القضاء في  المتحدة 

 على الجوع.



برعاية معالي وزير وزارة البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور م. 

المنورة، وذلك  المدينة  ِافُتِتح جناح تمور السعودية في مطار  الفضلي،  عبدالرحمن بن عبدالمحسن 

ضمن برامج المواءمة 2020 لتعزيز تواجد التمور ضمن ا¾سواق الُحرة في المطارات.

عن مطار ا�مير محمد بن عبدالعزيز

الحج والعمرة
���������

مليون نسمة

عدد المسافرين
���

مليون نسمة

معدل النمو

����
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 تدشين جناح تمور السعودية في
مطار ا�مير محمد بن عبدالعزيز

المدينة المنورة

 فيديو تفاعلي
 وتقنيات للعرض.

تعريف بالتجارة 
ا�لكترونية.

التعريف بالتمور 
السعودية.



بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، والرئيس التنفيذي للمركز، ومدير الشراكات االستراتيجية في 

ن ا¾مير فيصل بن سلمان المشروع ا¾ول من نوعه، والذي يعد  سابك، وعدد من الرؤساء والتنفيذيين دشَّ

أحد المشاريع المشتركة بين المركز وسابك وهيئة المدن الصناعية.

 التكلفة ���
  مليون ريال

سعودي

 الـطـاقــة
      االستيعابية
�ألف طن��  

��تخدم �� 
 ألف نخلة

رفع قيمة 
صادرات التمور.

تعزيز تسويق 
 Íالتمور محلي

وعالميا.ً 

التركيز على 
الصناعات 
التحويلية.

ترشيد 
استهالك 

المياه.

إيجاد فرص 
عمل.

تمكين 
المستفيدين.

تحسين 
الجودة.

32

 تدشين مشروع مركز خدمات
التمور في المدينة المنورة



كبير  حضور  وسط  لØغذية،  الخليج  معرض  في  والتمور  للنخيل  الوطني  المركز  شارك 

دبي.  في  المتحدة  العربية  با�مارات  القطاع  في  والمهتمين  والمستثمرين  الزوار  من 

 المشاركة في معرض
Gulfood ����

يـعتـبر المـعـرض مـن أضخـم 
المعارض المختصة با¾غذية 

في العالم.

تـواجد في المعرض أهـم 
العالمية  الشـركـات  وأكبــر 
أحــدث منـتـجــات  لـعـرض 

ا¾غـذيـة. وخـدمــات 

33

ضـم جنـاح المركـز 8 شركات 
حاصلة عالمة التمور السعودية.

�عارض �حØ ا�عرض أك�  من ����ألف زائر وكذلك أك� من ���

من ����دولة.

 أعداد
المشاركين



لمدة  استمر  والذي  المعرض  في  المشارك  السعودية  تمور  جناح  والتمور  للنخيل  الوطني  المركز  افتتح 

ألمانيا. في  أيام  خمسة 

34

 المشاركة في معرض
���������

يـعد المـعـرض أكبـر وأهم 
المـعـارض المتخصصة في 
والـمـشــروبــات. ا¾غـذيــة 

 10 الــمــركــز  ضــم جــنـــاح 
عــلى  حــاصــلــة  شــركـات 
الـسـعـوديـة. التـمـور  عالمـة 

شهد جناح تمور السعوديـة 
المشـارك إقبال العديـد من 

الــزوار والـمـستـثـمريــن.

 أعداد
المشاركين

حØ أك� من ����ألف زائر إ� ا�عرض و 

�مشارك.����
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. الصين  سيال  معرض  في  السعودية  تمور  بجناح  والتمور  للنخيل  الوطني  المركز  شارك 

 المشاركة في
 معرض سيال الصين

 ��مشارك لعرض أحدث ا�نتجات وا¹تجاهات الغذائية، وأك��تواجد § ا�عرض ��

من ����ألف زائر.

 أعداد
المشاركين

يـعد المعـرض ثالث 
ابتـكار  أكبـر معـرض 
لØغذية في العالم.

 � المـركـز  ضـم جنـاح 
شركات حاصلة على 

السعودية. التمور  عالمة 

اجتمع في المعرض جميع 
شـركـاء ا¾عـمـال من أنحاء 
العـالـم فـي مـكـان واحـد



السعودية. تمور  بجناح  الدولي  ماليزيا  حالل  معرض  في  والتمور  للنخيل  الوطني  المركز  شارك 

 

 المشاركة في
معرض حالل الدولي

36

 أعداد
المشاركين

�ألف زائر، و �����عارض.��شهد ا�عرض إقبا¹ً كبÜًا إذ تجاوز الحضور 

زار جناح المركز مـلـك 
مـاليــزيــا، وعـدد مـن 
الوزراء والمستثمريـن.

 � المـركز  ضم جـنـاح 
شركات حاصلة على

السعودية. التمور  عالمة 

المنصة  المعرض  يعد 
للصناعات  المفـضلة 
القائمة على المنتجات  

الـحـالل �

اجتمع شركاء ا¾عمال في 
المعرض لتعزيز العالقات 
التـجـارية، وجذب الفـرص 
لØسواق المتخصصة في 

صنـاعـة ا¾غـذيـة الحـالل.



51
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 زار الشيخ منصور بن زايد آل نهّيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة ا�مارات، وعدد

أيام وار والمستثمرين جناح المركز الوطني المشارك في المعرض والذي استمر لمدة ثالثة  Ýالز  كبير من 

بدولة ا�مارات العربية المتحدة في أبوظبي.و

 ا�شاركة § معرض سيال ال°ق اÆوسط
����

�ألف زائـر، و ��حØ معرض سيال ال°ق اÆوسط أك� من 

�عـارض.����
 أعداد

المشاركين

يعد المعرض منصة مثالية 
للّتعريف بأحدث المنتجات 
والخدمات واالبتكارات في 

قطاع ا¾غذية.

ضم جناح المركز المشارك 
� شـركـة حـاصـلـة على �
عالمة التمور السعودية .

هدفت مشاركة المركز إلى 
بالتمور والمنتجات  التعريف 
السعودية، وعقد الشراكات 
واالستراتيجية.  التعاونية 
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ضمن برنامج المعارض الدولية شارك المركز الوطني للنخيل والتمور بجناح تمور 

السعودية في معرض سيال جاكرتا في إندونيسيا والذي استمر لمدة أربعة أيام .

 ا�شاركة § معرض

سيال جاكرتا

يعد المعرض منصة 
لصنـاعـة  مـخصصة 
ا¾غذية والمشروبات 

اÞسيـويـة.

 ��ضـم جـنـاح المـركـز 
شركـات حـاصلة على 
عالمة التمور السعودية.

38

تـجـاوزت أعـداد الحضور § معرض سيال جاكرتا

�ألــف زائـــر، و ������كة عارض.�� 
 أعداد

المشاركين

�شـهـد�جـنـاح�تـمـور
السعودية�المشارك
�إقـبـال الـعـديــد�من�
المستثمرين و رجال

�ا¾عمال�.



أطلقت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل 

والتمور وعّدة جهات مسابقة هاكاثون التمور بالغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض، والذي استمر 

لمدة ثالثة أيام .

هاكاثون التمور

39

 أعداد
المشاركين

���مـن ������عدد ا�شـارك� § هاكاثون التـمور �

متقدم.

يهدف الهاكاثون للوصول 
إلى آفاق جديدة من الحلول 
التقنية وفتح أبواب الفرص 
والربـح ¾صحـاب العقول 
المبدعة لتحويل الحلول 

إلى واقع.

يـهتـم الهاكثـون  
بالمسـاهمة فـي تسخير 
التقنيات الحديثة لتعزيز 
صناعة وإنتاج التمور في 
المملكة بما يسهم في 

رفـع العـائـد االقـتــصـادي.  
 

ِاخُتِتم الحدث بتكريم 
الفائزين وتوزيع الجوائز 
من ِقبل سعادة وكيـل

وزارة البيئـة والميــاه 
والزراعة، وسعادة وكيل

 وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات .



برعاية صاحب السمو الملكي ا¾ميـر الدكتـور فيصل بن مـشـعـل أميـر منطقة القصيم، ُأقيم 

منتدى موسم عنيزة للتمور بتنظيم من غرفة عنيزة بالتعاون مع البلدية بالمدينة الغذائية .

الـرئـيـس  شـارك سـعـادة 
التنفيذي للمركز د. محمد 
النويران متحدًثا عن القطاع 
المـستـقبـليـة  والخـطط 
لتـطويـر ورفـع صـادرات 
الـتـمـور. الـمـملكـة مـن 

أشار صاحب السمو بكلمة 
عـنـيـزة  "مـوسم  ألقاها: 
للتـمور هذا العـام رأيـناه 
لتـواجـد  مختـلف  بـمـذاق 
عدد من القطاعات وأهمها 

الـمـركز".

المشاركة في منتدى
موسم عنيـزة للتـمور 

4240



 ترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور م. عبدالرحمن

بن عبدالمحسن الفضلي اجتماع مجلس إدارة المركز في مدينة الرياض.و

 اعتماد استراتيجية المركز الوطني
����للنخيل والتمور �����

اسـتـراتـيـجيـة  اعتـمـاد 
 المركز الوطني للنخيل
�����������والتـمـور 
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 المشاركة في المعرض الزراعي
 السعودي الثامن والثالثون

الرئـيـس  اسـتـقـبـل سعـادة 

التنفيذي للمركز معالي مدير 

جامعة الملك فيصل لالّطالع

 علـى أهــم خـدمــات الـمـركز. 

تم توقيع عدًدا من االتفاقيات 
مع ا¾سواق الكبرى في التجزئة. 

أقيم في المعرض العديـد 
من ورش العمل المتخصصة 
بقطاع النـخـيـل والتـمـور. 

برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، شارك المركز الوطني للنخيل والتمور في المعرض الزراعي 

السعودي الثامن والثالثون في مدينة الرياض.
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 المشاركة في
 مهرجان قوت للتمور

 المشـاركـة فـي
  معرض التـذوق

يهدف المعرض إلى جمع 
منشآت القطاع الغذائي 
المهتـمة بتـجهيـز قطاع 

ا¾غذيـة.

تضمن المعرض فعاليات 
ساهمت في جذب الفئات 
المهتمة بإنشاء صناعات 

غذائية جديدة.

معرض ضمن  والتمور  للنخيل  الوطني  المركز   شارك 

التذوق في مدينة الرياض.و

شارك المركز الوطني للنخيل والتمور  في مهرجان قوت للتمور 

المعبأة والذي أقيم في القصيم بمحافظة عنيزة .

43

المـركز  مشـاركـة  هدفـت 
إلى الوصول لجميع الفئات 
المستـهدفة فـي قـطــاع 

والتـمـور. النـخيــل 

القصيـم  منطقة  أمير  كّرم 
صاحـب السمو ا¾مير الـدكتـور 
فيـصل بـن مشعل بن سعود، 
للمشاركة  الوطني  المركز 

المهرجان. في  الفعالة 



ملتقى  ضمن  والتمور  للنخيل  الوطني  المركز  شارك 

الـذي  1440هـ  جـدة  مديـنة  فـي  الحـج  تجهيزات  ومعرض 

وشركات  للمؤسسات  التـنـسيـقي  الـمـجـلس  يـنـظـمـه 

خدمة حجاج الداخل.

 معرض 
وتجهيزات الحج

افتتح المركز الوطني للنخيل والتمور جناحه المشارك في المؤتمر 

السنوي الثالث للهيئة العامة للغذاء والدواء  في مدينة الرياض.

 المؤتمر السنوي الثالث
 للهيئة العامة للغذاء

والدواء
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ُأقيمت في المعرض العديد من 
الفعاليات والدورات التدريبية. 

تم توقيع اتِّفاقيات تفاهم 
وتعاون وشراكات استراتيجية.

استمر المؤتمر لمدة ثالثة 
أيام بمشاركة عدد من 

الشركات الحاصلة على 
عالمة التمور السعودية.

شارك في المؤتمر أكثر من 
 80 120 شـركـة محليـة، و 

عالمة   350 شركـة دولية، و 
تجارية.



 استقبل الرئيس التنفيذي للمركز  د. محمد بن فهد

 النويران، سعادة الرئيس التنفيذي لمصنع تمور الفوعة

خالل زيارته لمصنع تعبئة التمور في ا¾حساء.ا

 زيارة الرئيس التنفيذي
 لمصنع الفوعة مصنع

 تعبئة التمور با�حساء

هـدفت الـزيـارة لبـحث 
سبـل التعاون بين كـل 
من  المملكة وا�مارات.

الزيـارة في  ساهمت 
اÞراء حـول  مشـاركة 
تصدير التـمور عالمًيا.

تـعـد شـركـة الـفـوعـة 
تابعة لشركة "صناعات" 

المملوكة لحكومة أبو ظبي.

ن محافظ المذنب المكلف ا¾ستاذ عبدالرحمن بن عود السعوي  دشَّ

المذنب الحمراء.و سكرية  مهرجان  من  الثانية  النسخة 

 المـشـاركـة فـي مـهـرجـان
السكرية الحمراء بالمذنب

يـعد مهرجان السـكريـة 
الحمراء أحد روافد ا¾من 
الغذائـي في منـطـقة 

القصيم.

كّرم سعادة المحافظ 
المركز لمشاركته الفعالة 
ضمن المهرجان كما قّدر 
الجـهـود وأثنى عليـها.
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 المشاركة في معرض
هوريكا السعودية 2019

يعد المـعرض أحـد أكبر 
المعارض للضيـافـة وتكمن 
أهميته في تبادل الخبرات بين 
الشركات المحلية والعالمية.

 

تضمن المعرض مسابقات 
هاة، والعديد  Ýما بين الط
من ورش العمل وعروض 

لفنون الطهي.

القى جناح  المركز المشارك 
بأكثر من � شركات، إقباًلا 
من الزّوار والمستثمرين 
التحويلية  المنتجات  على 

للتمور. 

شارك المركز الوطني للنخيل والتمور في معرض هوريكا الذي 

ُأقيم في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات،  واستمر 

لمدة ثالثة أيام.

ن المركز الوطني للنخيل والتمور (ُأسبوع التمور السعودية)  دشَّ

في جميع أسواق لولو هايبر ماركت في السعودية .

 أسبـوع التـمور السعــوديـة
في  أسواق لولو هايبر ماركت

حـضـر االفـتـتـاح الـرئيس التنفيذي 
للمركز والمدير ا�قليمي لمجموعة 
لولو هـايبر ماركـت، وعـدد من 

التنفيذيين والـمـدراء.

تواجدت أكثر من ��  شركة 
للتـمور السـعـوديـة تـعرض 
العـديـد من منتجات التمور 
والصناعات التحويلية منها.
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المشاركة في
ريج  أسبوع المهنة والخِّ

 تحت رعاية ا¾مير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير

مت جامعة الملك سعود أسبوع المهنة الرياض، نظَّ  منطقة 

والخريج .و

كّرم صاحب السمو الملكي ا¾مير محمد 
بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، 
المركز الوطني لمشاركته في ُأسبوع المهنة 

والخريج.

مشاركة وتعاون عدد من الشركات الوطنية 
والحكومية في مختلف المجاالت، في تنظيم 

ُأسبوع المهنة والخريج.

هدف المعرض إلى تعزيز القدرات 
وتبادل الخبرات الزراعية.

المعرض المصاحب 
للقاء ا·رشادي التاسع 

افتتح صاحب السمو الملكي ا¾مير الدكتور. فيصل بن مشعل آل 

سعود أميـر منـطقة القصيـم حفل  اللقاء ا�رشادي التاسع .
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زار سمّوه جناح المركز المشارك في 
المعرض والذي يهدف لتقديم نبذة 
عن عمل المركز وإنجازاته وخدماته.



زار صاحب السمو الملكي ا¾مير الدكتور فيصل بن مشعل بن 

.��سعود جناح المركز المشارك  في مهرجان بريدة للتمور 

برعاية محافظ عنيزة ا¾ستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، شارك المركز 

في الندوة المشتركة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية 

الزراعية  في القصيم .

بيَّن صاحب السمو الملكي أن المركز 
قادر بالتعاون مع بعض الجهات على 

إيجاد خطة �يصال المنتج إلى العالمية.

شهد جناح المركز الوطني للنخيل 
ار  وَّ Ýوالتمور إقباًلا كبيًرا ومتزايًدا من الز

داخل المملكة وخارجها.

 المشاركة في مهرجان
بريدة للتمور 40

 الندوة المشتركة
 حول خدمة المزارعين
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كانت الندوة ضمن فعاليات ا¾سبوع 
الزراعي في موسم عنيزة للتمور على 

مسرح المدينة الغذائية.

للنخيل  الوطني  المركز  استعرض 
والتمور البوابة الوطنية ا�لكترونية 

. النخيل والتمور  لقطاع 
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 إجمالي أعداد
النخيل في المملكة

����������
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 طرق وأßار التسويق 

مـاليـزيــا. فـي 

 إنتاج وتسويق التمور السعودية.

 التسويق الزراعي 

(الـواقـع والـمـأمـول) .

 البرامج التدريبية
وورش العمل

 تصدير التمور

 إ� ا�غرب.

 تطوير قـطـاع النخيل.

 إيضاح متطلبات الحصول على عالمة التمور السعودية، واشتراطات هيئة 

الغذاء والدواء فيما يتعلق بإصدار تراخيص منشآت التمور وتصديرها، 

وكذلك معرفة أبرز برامج وأنشطة وخطط المركز وطرق دعم المزارعين.

التعرف على ا¾سواق المستهدفة للتصدير، وفتح أسواق جديدة 

لتمور المملكة العربية السعودية.

تحقيق الكفاءة ا�نتــاجية ضــمن سلسلة ا�مــداد من خــالل 
متطورة. ولوجستية  زراعية  خـدمات  تقديم 

الحديثة لالرتقاء  والدراسات  البيــانات  و  المعلــومات  وتوفيـــر 
بقطاع النخيل و التمور.

منـاقـشـة مختــلف المعوقـات التـي تـواجه التّجار في عملية 

التصدير إلى المغرب، والعمل على حلها جذرًيا.

هدفت إلى المساهمة في تحقيق هدف المركز الوطني للنخيل 

والتمور  بأن تكون التمور السعودية الخيار ا¾ول عالمًيا.

 المساهمة في رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الزراعي باستخدام 

الذكاء الصناعي، وأتمتة القطاع الزراعي.

 رفـع كـفاءة الزراعة باستخـدام الـذكـاء 

الصـنـاعـي.

المكان الهدف من الورشة العنوان

الريـاض و

ا�جمعة

والـغـاط

ا�دينة 

ا�نورة

الرياض

الرياض

حـائـل

الرياض

المدينة المنورة



 الحمالت
التوعوية



لتثقيف  تهدف  التي  الحمالت  من  وناجحة  طويلة  بسلسلة  المركز  قام 

وتوعية الفئات المستهدفة بقيمة التمور وفوائدها وكذلك أنواع وفوائد 

منتجات التمور التحويلية لكافة الفئات العمرية.
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وتفعيًال ا�نسان،  لجسم  الصحي  الغذاء  بأهمية   إيماًنا 

ووزارة والتمور  للنخيل  الوطني  المركز  بين   للشراكة 

الصحي الغذاء  بأهمية  ُتعنى  توعوية  حملة  انطلقت   التعليم 

في الطالب  حث  إلى  الحملة  هذه  تهدف  حيث   با�دارس، 

 المدارس على تناول التمر والتوعية بأهمية التمور لجسم

ا�نسان.ز

الذهني النمو  على  الطالب  يساعد  أنه  التمر  فوائد   من 

العناصر من  العديد  على  يحتوي  أّنه  حيث   والجسدي، 

 الغذائية مثل المعادن وا¾لياف والفيتامينات والسكريات،

لجسم صحي  غذائي  مكّمل  يعد  التمر  فإن  بالتالي   و 

ا�نسان.ز

أهمية الغذاء
الصحي § ا�دارس 

الرياض

القصيم

 المدينة
المنورة

ابتدائية ال¤بية النموذجية (بنات).

ابتدائية ابن عباس (بن�).

ابتدائية ����(بنات).

ابتدائية الرابعة والخمسون (بنات).

ابتدائية اÆحنف بن قيس (بن�).

ابتدائية عقبة بن عامر (بن�).

���(بنات).�ابتدائية 
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 برعاية سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة

لمجموعة الرئيس  نائب  وسعادة  العيادة،  صالح  بن  أحمد   .  م 

ن المركز الوطني للنخيل والتمور  المراعي أ. فيصل الفهادي دشَّ

 الحملة التوعوية "شهر حليب التمر" وذلك بحضور سعادة الرئيس

 التنفيذي د. محمد النويران وا¾ستاذ عادل العبد المنعم مشرف

حيث التعليم،  وزارة  في  المدرسية  والمقاصف  التغذية   عام 

طالب ألف   ��� إلى� لتصل  نوفمبر  شهر  طيلة  الحملة  ت   امتدَّ

وهدفت المملكة،  مناطق  جميع  في  مدرسة   145 في   وطالبة 

بفوائد والطالبات  الطالب  من  أبنائنا  تثقيف  إلى  الحملة   هذه 

يعد الذي  الصحي  للغذاء  استهالكهم  زيادة  وكذلك   التمور، 

حليب التمر جزًءا منه.ز

ألف70
عبوة حليب التمر

 دراسة سوق
المستهلك

145تخدم                   مدرسة
في جميع مناطق المملكة

 التشجيع على
الغذاء الصحي

تصل إلى               ألف70
طالب وطالبة

 التثقيف بفوائد
التمر
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شهر حليب التمر



 ع�مة التمور السعودية

§ ا��عب الرياضية

 بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة أقيمت الحملة التوعوية لعالمة التمور السعودية

 في المالعب، وذلك من خالل فيديو تم عرضه بين شوطي المباريات يشرح أهمية التمور

.ز
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 نساهم بُتُمورنا
 كـاملـة القـيـمة
لُنُظم غذائية صحية



 أرقام
وإحصائيات
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أبـرز ا�رقـام وا·حصائيات لقطاع النخيـل والتمـور خالل عام 2019 م. 



منح شهادات الجودة العا�ية للمنتسب� بالقطاع

منح شهادات الجودة العالمية لمزارع النخيل:
��مزارع شهادة                                     الممارسات الزراعية �� تم منح عدد ��منذ بداية عام �

الجيدة العالمية.

منح شهادات الجودة العالمية لمصانع التمور:
� تم منح عدد ���شهادة جودة في سالمة الغذاء ونظم وإدارة ��منذ بداية عام �

الجودة والممارسات التصنيعية الجيدة.

منح شهادات الجودة العالمية للشركات:
��تم منح عدد ���شهادة جودة في سالمة الغذاء ونظم وإدارة ��منذ بداية عام �

الجودة.

 دعم المنتسبين للحصول
 على شهادات الجودة

شهادة
�
	������

��
شهادة
�
	�����

شهادة
�����

شهادة
���

16��

شهادة
�����������

شهادة
�
	�����

���

Global 
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حمالت الحج والعمرة

 أبرز اÆهداف

رفع كفاءة أنشطة وعمليات تسويق التمور عالميÍ ومحليا.ً 

الشراكة مع حمالت الحج والعمرة الستخدام تمور العالمة.

إدراج التمور الحاصلة على عالمة التمور السعودية ومشتقاتها في حمالت 
الحج والعمرة وشركات ا�عاشة.

��
الحمالت
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يهدف المشروع إلى عرض وبيع التمور في الفنادق و شركات ا�عاشة والضيافة 
والمطاعم والمقاهي وإدراج تمور حاصلة على عالمة التمور السعودية.

 أبرز اÆهداف

رفع استهالك التمور للفرد داخل السعودية عن طريق ربط قطاع 

اع التمور. هوريكا بُمنِتجي وُصنَّ

�
 شركات تمورمطاعمفنادق

عـالـمـيــة
 شركات إعاشة
محلية ودولية

���
 حلويات ومخبوزات
محليـة ودوليـة

�

قطاع الهوريكا
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تم منح عالمة التمور السعودية 
�جهة منتسبة للقطاع.��لعدد 

المزارع

المصانع

الشركات

�
��
��
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  إجمالي أعدادالنخيل
الُمثِمـر  في المملكة

  إجمالي أعدادالنخيل
الُمثِمـر  في المملكة



القصيمالمدينة المنورةمكة المكرمةالرياض

حائلتبوكعسيرالمنطقة الشرقية

الجوفنجرانجازانالحدود الشمالية

الباحة

إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر
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إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر
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إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر
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إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر
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إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر
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إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر
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إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر
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إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر
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إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر

�
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إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر
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إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر
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�	�

إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر

��
���

��
���

إجمالي النخيل

 النخيل الُمثِمـر

���
إجمالي عدد النخيل

����������

31 مليون ، 1.5 مليون طن من  المملكة  التمور في  إنتاج   بلغ 
نخلة موزعة في مختلف مناطق المملكة.و
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� م����إلى ���بيانات ا¾عوام الميالدية من �

 صادرات المملكة
 من التمور سنوًيا
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الكمية بالكيلو
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القيمة بالريال
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��م�������بيانات العام الميالدي �

 صادرات المملكة
 من التمور سنوًيا
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القيمة بالريال

%14.6

110,377,295

الفارق بالزيادة القيمة بالريال 

الفارق بالزيادة بالنسبة ا�ؤية
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 الفارق بالزيادة الوزن بالكيلو 

الفارق بالزيادة بالنسبة ا�ؤية

%13.5

21,995,598
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الكمية بالكيلو



و�ن نخيلنا الباسقة هويتنا”
ستظل جودة ثمارنا الطيبة غايتنا





@NCPD_SA WWW.NCPD.ORG.SA ���������


